คําอธิบายรายวิชา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
273-501
3(2-2-5)
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
Non-formal and Informal Education
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาใน
ระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ปรั ช ญา ความหมาย ลั ก ษณะเฉพาะ ความสํ า คั ญ ของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาการ
การศึกษานอกระบบในประเทศไทย การจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในตางประเทศ
273-502
3(2-2-5)
ทฤษฎีการพัฒนาและการประยุกตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Development Theories and Application for
Sustainable Development
การวิเคราะหแนวคิด หลักการ และทฤษฎีตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับสหวิทยาการในการพัฒนา การนําทฤษฎีการพัฒนา
และการประยุกตใชเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของชุมชน บทบาทหนาที่ของ
เครือขายหรือหุนสวนในการพัฒนา กรณีตัวอยางการพัฒนาที่
ยั่งยืนในประเทศไทยและตางประเทศ
273-503
2(0-4-2)
การฝกปฏิบัติทางการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Practicum in Non-formal Education for
Sustainable Development
สํารวจชุมชน วิเคราะหขอมูลจากการสํารวจและ
เขียนโครงการเพื่อใชปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ฝกปฏิบัติกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
ประเมินผลและสรุปผล
273-504
1(0-2-1)
สัมมนาทางการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Seminar in Non-formal Education for Sustainable
Development
การอภิปรายปญหา การออกแบบและสรางแผนงาน
หรือโครงการทางการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การจัดทํารายงานการสัมมนา
273-505
3(3-0-6)*
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
English for Non-formal Education for Sustainable
Development

การใชภาษาอังกฤษในการคนควาเอกสาร สิ่งพิมพ
เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ การฝกทักษะทางภาษาอังกฤษ
ในการพูด ฟง อาน และเขียน
276-506
3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัยทางการศึกษา
Statistical Methods for Educational Research
การจัดระบบขอมูล การวัดแนวโนมสูสวนกลาง การวัด
การกระจาย คะแนนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานและ
ประมาณ คาพารามิเตอร การทดสอบคาซี การทดสอบคาที การ
ทดสอบคาเอฟ การทดสอบคาไคสแควร สถิติไร พารามิเตอรบาง
เรื่อง สหสัมพันธและการถดถอย การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลทางสถิติ
276-507
3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
Research Methodology in Education
บทบาทและลักษณะของการวิจยั ทางการศึกษา
ประเภทของการวิจัยทางการศึกษา การกําหนดสมมติฐาน
กําหนดตัวแปร การใหคําจํากัดความตัวแปร ความตรงของ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือของการวิจัย การสุม
ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย อภิปรายประเด็นปญหาที่นาสนใจ
จากประสบการณที่ไดรับจากการฝกภาคปฏิบัติ
273-508
2(1-2-3)
การศึกษานอกระบบในสังคมพหุวัฒนธรรม
Non-formal Education in Multicultural Society
ลักษณะของสังคมหลากหลายวัฒนธรรม ประเด็น
และป ญ หาของสั ง คมหลากหลายวั ฒ นธรรม บทบาทของ
การศึกษานอกระบบในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม การจัดการ
ความขั ด แย ง กระบวนการลดอคติ แ ละความเชื่ อ เหมารวม
การศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ แนวทางการจั ด การศึ ก ษานอกระบบที่
เหมาะสมในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม
273-509
3(2-2-5)
การพัฒนาและประเมินผลโครงการทางดานการศึกษานอก
ระบบ
Project Development and Evaluation in Nonformal Education
หลักการและเทคนิคการวางแผน การพัฒนาโครงการ
ทางดานการศึกษานอกระบบและการควบคุมการปฏิบตั ิงาน

หลักการ รูปแบบและวิธีการประเมินผลโครงการการศึกษา
นอกระบบ
273-510
2(1-2-3)
การจัดการความรูและระบบสารสนเทศทางการศึกษานอก
ระบบ
Knowledge Management of Information System
in Non-formal Education
ความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของการ
จัดการความรู กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรู
การจัดการความรูในชุมชน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สราง ปรับปรุงระบบสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ
เพื่ อ การจั ด การความรู ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชน กรณี ศึ ก ษาการ
จัดการความรูในการศึกษานอกระบบ
273-511
3(2-2-5)
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
Participatory Action Research
แนวคิด หลักการ ประโยชนและกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาอยางยั่งยืน เทคนิคและ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กรณีศึกษา
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในประเทศและตางประเทศ
273-512
2(1-2-3)
การประกันคุณภาพทางการศึกษานอกระบบ
Quality Assurance in Non-formal Education
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เปาหมาย
และคุณภาพของการจัดการศึกษานอกระบบ กรอบมาตรฐาน
และดั ช นี ชี้ วั ด คุ ณ ภาพการศึ ก ษานอกระบบ กระบวนการ
ดําเนินงานประกันคุณ ภาพคณะทํางานและกลไกที่เกี่ยวของ
กับการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ การเขียนและการ
นํ า เสนอผลการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษานอก
ระบบ วิ เ คราะห ก รณี ศึ ก ษาของการประกั น คุ ณ ภาพใน
สถาบันการศึกษา
273-513
2(1-3-2)
การจัดการฝกอบรม
Training Management
ความสําคัญ ความหมาย แนวคิด และการวิเคราะห
ความจําเปนในการฝกอบรม การสรางโครงการฝกอบรม การ
วางแผนและการบริหารโครงการฝกอบรม วิธีการจัดการใน
การฝ ก อบรม การจั ด การและเทคนิ ค ที่ เ หมาะสมกั บ การ
ฝกอบรมผูใหญและการปฏิบัติ
273-514
2(1-2-3)
สิทธิชมุ ชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Community Rights and Natural Resources and
Environmental Management for Sustainable
Development
ความหมาย ความสํ าคั ญ แนวคิด หลัก การ และ
ทฤษฎีวาดวยสิทธิชุมชนในบริบททางวัฒนธรรมของชุมชนไทย
และชุ ม ชนนานาชาติ หลั ก การและแนวคิ ด ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ประเภทของ
โครงการที่สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางรายแรง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพกับ
โครงการพั ฒ นา กรณี ศึ ก ษาการใช สิ ท ธิ ชุม ชนในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
273-515
3(2-2-5)
การบริหารการศึกษานอกระบบ
Administration in Non-formal Education
การวิ เ คราะห ปรั ชญาและทฤษฏี การบริ หารทั่ว ไป
การวางแผนกลยุทธ การดําเนินงาน การนิเทศงานการศึกษา
นอกระบบ รวมถึ ง ศึ ก ษาประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห าร
การศึกษานอกระบบ
273-516
2(1-2-3)
การนิเทศงานการศึกษานอกระบบ
Supervision in non-formal Education
แนวคิดพื้นฐานของการนิเทศ กระบวนการ วิธีการ
นิเทศแบบตาง ๆ วิธีการนิเทศที่เหมาะสมกับงานการศึกษานอก
ระบบ การวิเคราะหสภาพงานและการเลือกใชกระบวนการ
นิเทศที่มีประสิทธิภาพ
273-517
2(1-2-3)
การบริหารความขัดแยงในชุมชน
Conflict Management in Community
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ กฎหมาย เกี่ยวกับการมี
สวนรวมของประชาชน ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสันติศึกษาและ
ความขัดแยง ขอขัดแยงและขอพิพาท สาเหตุและรูปแบบของ
ความขัดแยง ทักษะกลไกในการบริหารความขัดแยง วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นกับการสรางสมานฉันท สันติสุขชุมชน กล
ยุทธและกลวิธีในการจัดการความขัดแยงอยางสันติ
273-518
3(2-2-5)
การพัฒนาจิตลักษณะ ภาวะผูนําและกลุมในชุมชนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
Psychological Characteristics Establishment,
Leadership and Group with in Community for
Sustainable Development
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ และทฤษฎีการ
พัฒนาจิตลั กษณะ ภาวะผูนํา และกลุม เทคนิคและวิธีการ

พัฒนาผูนําและกลุมในชุมชนสําหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
273-690
18(0-54-0)
วิทยานิพนธ
Thesis
การวิจัยตามความสนใจของนักศึกษาในกรอบของ
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
ความเห็นชอบของอาจารยกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
273-691
6(0-18-0)
สารนิพนธ
Minor Thesis
การใชระเบียบวิธีวิจยั เพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวของกับ
การศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่นักศึกษาสนใจ
ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ

